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PORTADA
Fira Q

 El Balaguer Villart Logístic acaba la temporada de 
lliga proclamant-se subcampió de la Superdivisió, la 
màxima categoria del tennis taula a Espanya, després de 
derrotar a domicili al Suris Calella per 1 a 4. Amb aquesta 
victòria les de la Noguera s’igualen en punts al Fotoprix 
Vic, però l’avancen pel seu millor average, i li prenen així 
el subcampionat que les osonenques han vingut obtenint 
en els darrers anys.
 Amb aquest històric subcampionat de lliga el Balaguer 
Villart Logístic ha donat la sorpresa a Espanya interposant-
se entre els dos grans equips que han mantingut durant 
molts anys la supremacia a la Superdivisió, l’UCAM 
Cartagena i el Fotoprix Vic, amb un pressupost reduït en 
comparació amb el dels dos equips històrics més potents 
d’Espanya, i amb un equip que s’ha mantingut intacte des 
del seu inici a la Superdivisió, però que ha anat millorant 
i agafant confiança dia a dia, a base de combinar esforç, 
qualitat tècnica i intel·ligència tàctica.
 L’any vinent el Balaguer Villart Logístic tindrà l’opció 
de portar el nom de Balaguer, de Lleida i de Catalunya per 
Europa competint amb els millors equips del continent 
en la ETTU Cup, mentre que, ja en aquesta mateixa 
temporada, del 21 al 29 de juny, competirà per primer cop 
al Campionat d’Espanya que se celebrarà a Antequera 
(Málaga) amb opcions de podi. Però tot això només serà 
possible si obté el recolzament i l’ajut econòmic que li falta, 
tant de les entitats públiques com de les privades.
 Des d’aquesta editorial volem felicitar el club balaguerí i 
agrair l’esforç constant que han estat fent els darrers anys.

Balaguer Villart Logístic

 Hom ha pogut lle-
gir en l’Agenda Balaguer 
d’aquest mes: “Balaguer 
sorprèn...per Setmana 
Santa”. En principi, pel 
contingut de la notícia, 
no semblava que hi havia 
d’haver res que trenqués, 
com se sol dir,  motlles. 

Ara bé,  la premsa  publi-
cava, el passat dissabte, 
dia 19,  que  l’alcalde de 
Balaguer, havia rellevat 
aquell dijous els dos re-
gidors d'Unió de les se-
ves funcions de govern al 
consistori. La justificació 
d’aquesta  cessament era 
per “guanyar efectivitat” 
i "alliberar-los" dels seus 
càrrecs. La mesura ha 
sorprès el ciutadà perquè 
només afecta els dos regi-
dors d’UDC i no a la resta. 

Després de l’impacte inici-
al i fent una breu reflexió 
no hauria d’estranyar tant 
el fet, ja que la divergència 
entre ambdues executives 
locals ha estat del tot pale-
sa, des dels inicis d’aques-
ta legislatura. També  hi 
ha hagut desunió, dins la 
federació, en més d’una 
ocasió, per designar la per-
sona a encapçalar la llista.  
És  aquest un altre reclam 
o estratègia de la Fira Q?
-----------------------------------------
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>> Programació Fira Q - Dissabte 26 d’abril

10.00 h. Obertura de la Fira Q, 3a Fira del producte de 
qualitat, al pavelló Inpacsa.
10.00 h. Inauguració de la VIII Jornada Tècnica de la 
Mel, a càrrec de l’Il·lm. Sr. Josep Ma Roigé, alcalde de 
Balaguer, a la sala de conferències del pavelló Inpacsa.
10.45 h. AULA DE CUINA Q Elaboració d’un rissotto 
amb tòfona i bolets, a càrrec de Hasna de la pizzeria 
La Nonna de Balaguer.
11.00 h. Inauguració oficial de la Fira Q Balaguer. 
Trobada a la porta del pavelló, tall de cinta i recorregut 
per la Fira.
11.00 h. ESPAI INFANTIL EL PETIT XEF Taller 
aprenem a fer coca de samfaina, adreçat a pares i 
mares a càrrec del Petit Complet.
11.00 h. ESPAI GASTRONÒMIC DE LA DIPUTACIÓ 
Taller de com assaborir un bon embotit, a càrrec 
d’Embotits Cal Xec.
11.30 h. AULA DE CUINA Q Elaboració d’un rissotto 
verd de tirabecs amb llagostins i tempura vietnamita 
d’arròs verd, a càrrec d’en Marçal Solà del restaurant 
Les Roquetes de Balaguer.
11.45 h. ESPAI GASTRONÒMIC DE LA DIPUTACIÓ 
Tast de cerveses a càrrec de la Cerveseria Matoll.
12.00 h. ESPAI INFANTIL EL PETIT XEF Elaboració 
de cupcakes infantils a càrrec de Laura Joangran de 
Cakes & Dreams.

         >>

Balaguer celebra la tercera edició de 
Fira Q, els dies 26 i 27 d’abril

Presentació de Fira Q

 El cap de setmana del 26 
i 27 d’abril, Balaguer celebra 
una nova edició de la Fira Q.
 L’horari d’obertura de 
la fira és de 10 a 14,30 i de 
16 a 21 hores. Inaugurarà 
Jordi Baiget, secretari del 
Govern i clourà Joan Reñé, 
president de la Diputació.
 Durant dos dies, la fira 
acollirà un nou format de 
fira, oferint l’activitat comer-
cial de la ciutat i també un 
espai important  d’entitats 
de la ciutat i també el turis-
me, tant a nivell de la ciutat 
com també de la comarca. 
La gastronomia no deixa 
d’ésser important, amb la 
Mostra Nacional de Coca de 
Samfaina, amb els forners 
de la Noguera, la Jornada 
Tècnica de la Mel, tallers, 
degustacions i tastos, du-
rant els dos dies.

Enguany la cultura i el turisme són les principals 
novetats de Fira Q, fira dedicada a la promoció de 
productes i serveis de proximitat de qualitat
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>> Programació Fira Q - Dissabte 26 d’abril

12.15 h. AULA DE CUINA Q Elaboració de coca de 
samfaina “un àpat per qualsevol moment del dia”, a 
càrrec del mestre pastisser Pepe Daza. 
12.30 h. ESPAI GASTRONÒMIC DE LA DIPUTACIÓ 
Cata-Taller de productes de mel amb valor afegit, a 
càrrec de Mel i Torrons Alemany.
13.00 h. AULA DE CUINA Q Taller de “Com complaure 
els convidats?” a càrrec de l’Escola d’Hoteleria i 
Turisme de Lleida.
13.00 h. ESPAI INFANTIL EL PETIT XEF Taller 
aprenem a fer coca de samfaina, adreçat a infants de 
4 a 12 anys, a càrrec del Petit Complet. 
13.15 h. ESPAI GASTRONÒMIC DE LA DIPUTACIÓ 
Com es prepara un bon fricandó, a càrrec de Cal 
Blasiet.
13.45 h. Lliurament dels premis del VII Concurs de 
Mels “Reina de Mels”, a la sala de conferències.
14.00 h. Cloenda de la Jornada Tècnica a càrrec 
del Jaume Fabà i Capdevila, director dels Serveis 
Territorials del DAAM a Lleida.
14.30 h. Dinar de la Fira Q, a l’altell del pavelló. Preu 
tiquet: 22 e.

17.00 h. ESPAI INFANTIL EL PETIT XEF Taller 
aprenem a fer coca de samfaina, adreçat a pares i 
mares a càrrec del Petit Complet.
17.15 h. ESPAI GASTRONÒMIC DE LA DIPUTACIÓ 
“Sorprèn als teus convidats amb cafè”, a càrrec 
d’alumnes de l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida.
17.30 h. Vine a berenar pa amb oli i pa amb mel! a 
l’espai dels Apicultors Lleidatans i dels Molins d’Oli 
de la Noguera.
17.30 h. AULA DE CUINA Q Elaboració de plats 
energètics amb productes naturals, a càrrec de Gabor 
Smit (Tècnic Superior en Dietètica) i Pol Alòs (Tècnic 
en Dietètica), de Cal Trementinaire de Balaguer.
18.00 h. ESPAI INFANTIL EL PETIT XEF Taller de 
Trufes de xocolata, adreçat a infants de 4 a 12 anys, a 
càrrec de Petit Complet.
18.00 h. ESPAI GASTRONÒMIC DE LA DIPUTACIÓ 
Presentació de la Cuina de la Mel a la Noguera i 
Cuina de Proximitat, emmarcada dins el projecte 
gastronòmic Gustum.
18.15 h. AULA DE CUINA Q Elaboració d’un Arròs 
blanc i negre amb maduixes i foie, a càrrec dels 
cuiners Gabriel Jové i Albert Lladós, del restaurant 
Cal Xirricló de Balaguer.
         >>

Demostracions gastronòmiques i tasts 
a l’àrea de l’Aula de Cuina Q

 L’Aula Cuina Q mostrarà 
durant els dos dies de la Fira, 
diferents demostracions 
gastronòmiques amb un 
show cooking, per a que els 
visitants veguin l’elaboració  
de diferents plats, des de 
com es fa un rissotto per 
diferents restauradors, fins a 
l’elaboració de coca de sam-
faina, panadons, a càrrec de 
Pepe Daza, plats dietètics, 
així com tastos de cervesa, 
d’olis, de vins, una demostra-
ció de tallar pernil, a càrrec 
del restaurant Racó Ibèric, i 
també com fer galetes, cakes 
i una demostració de com 
s’elabora un gin tònic a càr-
rec dels pubs Boré i Umm.Aula de Cuina Q

L’espai infantil “El petit xef” estarà 
destinat als més menuts de la Fira
 La Fira Q també té un espai 
dedicat als més petits de la 
casa, per a què gaudeixin dins 
de la cuina. En aquest espai es 
faran diferents tallers durant el 
cap de setmana, un taller de 
coques de samfaina, un de cup 
cakes, un de trufes de xocolata, 
de decoració de galetes, i un 
de brotxetes de fruita. També 
des del Programa Thao es 
fa un taller de descobrir 
fruites per familiaritzar els 
infants en aquests productes 
tant importants per al seva 
alimentació.

Restauradors i empresaris de Balaguer faran
diferents demostracions de plats i tastos

El petit xef
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>> Programació Fira Q - Dissabte 26 d’abril

19.00 h. ESPAI INFANTIL EL PETIT XEF Taller de 
Trufes de xocolata, adreçat a infants de 4 a 12 anys, a 
càrrec de Petit Complet. 
19.00 h. AULA DE CUINA Q Elaboració d’un Tàrtar 
de Tonyina Roja a càrrec d’Antonio Jiménez del 
restaurant El Tastet del Reng de Balaguer
19.15 h. ESPAI GASTRONÒMIC DE LA DIPUTACIÓ 
Maridatge amb cava rosat i un reserva, amb aliments 
que potenciïn el seu sabor. Degustació de cava 
refrescant per a l’estiu, a càrrec de Maset del Lleó.
19.15 h. Actuació de l’Esbart Dansaire “Castell 
Formós” a l’espai Cultura, del pavelló.
19.45 h. AULA DE CUINA Q Tast de cerveses 
artesanes, a càrrec de Cerveses la Vella Caravana.
20.00 h. ESPAI GASTRONÒMIC DE LA DIPUTACIÓ 
Taller-degustació de cervesa artesana, a càrrec de 
Cerveses Ponent.

>> Programació Fira Q - Diumenge 27 d’abril

10.00 h. Obertura de la Fira Q.
11.00 h. ESPAI INFANTIL EL PETIT XEF Taller de 
decoració de galetes amb massa de colors, per als 
infants a càrrec d’Esther Rosselló, del Cafè de les 
paraules.
11.00 h. ESPAI GASTRONÒMIC DE LA DIPUTACIÓ 
Cuina de proximitat. Elaboració de coques de recapte 
i panadons: fòrmules per fer-ho a casa. A càrrec de 
Lo+bo de Lleida.
11.15 h. AULA DE CUINA Q Taller d’elaboració de 
panadons a càrrec de Pepe Daza.
11.45 h. ESPAI GASTRONÒMIC DE LA DIPUTACIÓ 
Degustació dirigida d’infusions aromàtiques i 
medicinals, a càrrec de Natural Subirats.
12.00 h. ESPAI INFANTIL EL PETIT XEF Taller 
descobrim les fruites a càrrec del Programa Thao-
Salut Infantil.
12.00 h. AULA DE CUINA Q Tast d’olis a càrrec de 
l’Associació Molins d’Olis de la Noguera.
12.15 h. ESPAI GASTRONÒMIC DE LA DIPUTACIÓ 
Cuina amb melmelades artesanes, a càrrec de Fruites 
i Verdures Baldomà.
12.30 h. AULA DE CUINA Q Demostració de tallar 
pernil a càrrec de Jaume Blazquez, representant del 
Rací Ibèric de Balaguer.

         >>

Més de 500 escolars fan tallers
d’educació vial al Molí de l’Esquerrà

 L’ajuntament de Balaguer 
va instal·lar un parc mòbil 
de bicicletes al pavelló Molí 
de l’Esquerrà per tal que els 
alumnes de 3r, 4rt, 5è i 6è de 
primària de la ciutat prenguin 
consciència del paper que 
juguen els ciclistes en la via 
pública, la qual cosa implica 
uns drets, però també uns 
deures que queden recollits 
en la normativa de trànsit. 
L’activitat s’emmarca dins del 
Pla Municipal de Dinàmica 
Educativa, impulsat per 
l’ajuntament de Balaguer 
i el Servei Educatiu de la 
Noguera. L’objectiu és que 
aprenguin a anar amb 
bicicleta per carrers i vies on 
circulen altres vehicles.Educació vial als escolars de Balaguer

La llar d’infants Els Putxinel·lis dedica 
tota una setmana a la música
 La música va estar l’eix 
central de les activitats 
que realitzaren la setmana 
abans de les vacances 
de Pasqua els  nens i 
nenes de llar d’infants Els 
Putxinel·lis. Tot i que les 
cançons formen part de 
les activitats formatives 
quotidianes, durant aquell 
setmana van conèixer més 
a fons els instruments 
escoltant música en directe.
Van rebre la visita d’un 
grup d’alumnes i professors 
de l’Escola Municipal de 
Música, els quals els van 
oferir una petita audició. Els 
petits van estat molt atents 
durant el concert, en el qual 
van escoltar en directe el 

Alumnes de tots els centres escolars, practiquen en 
un parc de bicicletes al pavelló

Llar d’Infants Els Putxinel·lis

so d’instruments de vent, 
corda i percussió. Al final de 
la sessió, van experimentar 
amb els instruments, la 
qual cosa va entusiasmar 

als infants que es van 
abocar damunt del piano i 
del timbal. La setmana va 
culminar amb una festa, 
amb els pares.
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13.00 h. ESPAI INFANTIL EL PETIT XEF Taller 
d’elaboració de brotxetes de fruita amb xocolata, 
adreçat a infants de 4 a 12 anys, a càrrec de Pepe Daza.
13.00 h. ESPAI GASTRONÒMIC DE LA DIPUTACIÓ 
Cata de vins, una d’un vi jove i l’altre de criança, a 
càrrec de Casa Patau. 
13.15 h. AULA DE CUINA Q Tast de vins de les 
Bodegues Costers del Sió de Balaguer.

17.00 h. ESPAI INFANTIL EL PETIT XEF “Aprenem a 
fer coca de samfaina, adreçat a infants, pares i mares 
a càrrec de Petit Complet.
17.15 h. AULA DE CUINA Q Fem més atractiva l’hora 
del te? Elaboració de galetes de llimona artesanes, a 
càrrec de Maite Larré i Alòs, organitzat per la Societat 
Gastronòmica i Cultural del Comtat d’Urgell.
17.30 h. ESPAI GASTRONÒMIC DE LA DIPUTACIÓ 
Elaboració de Girella, l’embotit típic del Pallars, a 
càrrec de Xolís d’Adons.
17.30 h. Vine a berenar pa amb oli i pa amb mel, a 
l’espai dels Apicultors Lleidatans i dels Molins d’Oli 
de la Noguera.
18.00 h. ESPAI INFANTIL EL PETIT XEF “Aprenem a 
fer coca de samfaina, adreçat a infants, pares i mares 
a càrrec de Petit Complet.
18.00 h. Ballada a càrrec de la Colla Gegantera i 
grallera de Balaguer, a l’espai Cultura del pavelló.
18.00 h. AULA DE CUINA Q L’Erica’s Cakes ens 
ensenyarà a fer dos pastissos, una Naked Cake i un 
Layer Cake, representant al Cafè Bar Balaguer.
18.15 h. ESPAI GASTRONÒMIC DE LA DIPUTACIÓ 
Elaboració de canelons artesanals de rostit de carn, a 
càrrec de Canelons Can Costa.
18.45 h. AULA DE CUINA Q Elaboració d’una coca 
de poma salada, a càrrec del Forn Inalba de Balaguer.
19.00 h. Acte de cloenda de Fira Q.
19.00 h. ESPAI INFANTIL EL PETIT XEF “Aprenem a 
fer coca de samfaina, adreçat a infants, pares i mares 
a càrrec de Petit Complet.
19.00 h. ESPAI GASTRONÒMIC DE LA DIPUTACIÓ 
Com s’elabora el Mató de Cabra? a càrrec de 
Formatges Vilavella.
19.30 h. AULA DE CUINA Q Elaboració de Gin Tònics 
a càrrec dels pubs Umm i Boree de Balaguer.
19.45 h. ESPAI GASTRONÒMIC DE LA DIPUTACIÓ 
Elaboració de piruletes de xocolata, per endolcir totes 
les edats! a càrrec de Xocolato.
21.00 h. Tancament de fira Q.

Mostra gastronòmica a l’Escola d’adults 
per finalitzar el trimestre
 L’Escola d’Adults de 
Ba laguer  va  ce lebrar 
l’acabament del segon 
trimestre amb un Dinar de 
Germanor que va agrupar 
a alumnes dels diferents 
ensenyaments que s’hi 
imparteixen.
 La mostra gastronòmica 
es va celebrar el passat 8 
d’abril als porxos del centre. 
Més de cinquanta plats de 
diferents procedències, 
elaborats artesanalment 
en la majoria de casos, van 
guarnir totes les taules. 
 A  cont inuac ió ,  e ls 
alumnes  van procedir a la 
degustació de plats. Festa de Fi de Curs de l’Escola d’Adults

El Centre Excursionista de Balaguer
utilitzarà i promourà el rocòdrom

 L’ A j u n t a m e n t  d e 
B a l a g u e r  i  e l  C e n t r e 
Excursionista de la ciutat 
han signat recentment un 
conveni de col·laboració per 
l’ús del rocòdrom ubicat al 
Molí de l’Esquerrà. Aquest 
acord permetrà a l’entitat 
gaudir de la instal·lació 
d ’ e s c a l a d a ,  a i x í  c o m 
promoure’n el  seu ús. 
L’alcalde de Balaguer, i 
el regidor d’Esports, van 
destacar que aquest és el 
model a seguir amb la resta 
d’entitats esportives.Conveni amb el Centre Excursionista

Més de 50 plats elaborats pels alumnes de diferents 
procedències de l’Escola d’Adults de Balaguer
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Un centenar de persones es reuneixen 
per celebrar la Festa dels Bombers

 Els bombers de Balaguer 
van celebrar el dia 6, la festa del 
seu patró, amb la participació 
d’un centenar de persones 
entre  bombers i família, antics 
companys, i voluntaris. Durant 
la setmana es van fer activitats 
esportives i jocs de taula. El 
dissabte es va realitzar una 
bicicletada ( Parc bombers- 
Sant Llorenç de Montgai). 
El diumenge inflables, cars, 
ponis i un dinar familiar fet per 
ells mateixos. A la tarda es va 
fer entrega de trofeus de les 
activitats realitzades.

Festa del Patró dels Bombers de Balaguer

L’escriptora Ma Àngels Ollé visita els
alumnes de l’escola Montroig
 El 7 d’abril l’autora de 
contes infantils i juvenils Ma 
Àngels Ollé va visitar l’escola 
Mont-roig. Aquesta activitat 
forma part del programa 
«Itineraris de lectura: autors 
a les aules» que coordina 
la Institució de Lletres 
Catalanes (ILC). Els nens 
i nenes de cicle mitjà van 
conèixer l’escriptora i van 
poder escoltar algun dels 
seus contes. Posterioment, 
els infants van fer preguntes 
del llibre «Búxara, jo sóc del 
Marroc», treballat a l’aula. Ma Àngels Ollé

 Per tal  d’encarar 
l’últim any de legislatura 
i millorar l’efectivitat 
del govern municipal 
davant les prioritats 
actuals, es remodelarà 
l’equip de govern. Així 
ho va explicar l’alcalde 
de Balaguer, Josep Maria 
Roigé, qui va detallar que 
aquests canvis impliquen 
una reassignació de 

L’equip de Govern de
Balaguer deixa sense carteres 
als regidors d’Unió

Canvis a l’equip de govern de l’Ajuntament

Els dos regidors 
d’Unió Democràtica 
de Catalunya es
queden sense cartera 
tot i seguir a l’equip

tasques, atenent a les 
disponibilitats personals 
de cada regidor. Les 
carteres queden de la 
següent manera: Cultura, 
Ensenyament i Festes 
l a  s e g u i r à  p o r t a n t 
Miquel Aige; Serveis a 
les Persones l’assumirà 
Gemma Trilla; Obres i 
Ser veis,  Seguretat i 
Agr icul tura ,  Miquel 
Vendrell; i Urbanisme, 
Esports i Joventut, Guifré 
Ricart. Pel que fa als dos 
regidors de govern que 
queden alliberats, Rosana 
Montané i Toni Velimelis, 
treballaran de forma 
coordinada amb l’equip 
de govern i alcaldia.
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 En aquest darrer any 
2013, Càritas a Balaguer 
ha atès a 972 persones.
 D’aquestes 321 han 
estat ateses al servei 
d’acollida i assistència 
que han rebut ajudes 
directes per un valor de 
més de 51.000,00 e, un 
40% d’aquestes ajudes 
han estat per fer front 
a aspectes relacionats 
a m b  l a  v i v e n d a 
( l loguer,  hipoteca o 
subministraments). Més 
de 28.000,00 e s’han 
destinat a ajudes escolars.
 Un dels objectius és 

Càritas de Balaguer han atès 
les diferents necessitats de 
972 balaguerins el 2013

Cáritas

L’atenció prestada ha 
estat possible gràcies 
als més de 50
voluntaris i
voluntàries

Els exalumnes de la promoció 89-90 
de Gaspar de Portolà es reuneixen

 El passat dissabte 5 
d’abril els exalumnes de 
la promoció 89-90 del col-
legi Gaspar de Portolà de 
Balaguer es van reunir per 
tal de celebrar el 25è aniver-
sari de la fi de la seva etapa 
escolar. En primer lloc van 
retrobar-se amb antics com-
panys i mestres a l’escola, 
on van haver-hi salutacions 
molt emotives ja que alguns 
dels assistents feia molts 
anys que no es veien.
 Posteriorment van visi-
tar l’escola i l’actual director 
els va mostrar les seves anti-
gues aules, van projectar un 
audiovisual d’aquells anys i 
després van sopar junts.Exalumnes de Gaspar de Portolà

L’escola Mont-roig va celebrar el final 
de trimestre amb la festa de la Mona
 L’Escola Mont-roig de 
Balaguer va celebrar el 
final de trimestre amb 
l’elaboració i consum de 
les tradicionals mones de 
Pasqua. 
 A q u e s t a  m a n e r a 
tan dolça de celebrar el 
final de trimestre els va 
permetre participar de la 
festa menjant-se aquests 
pastissos i compartint-los 
a l’aire lliure en una tarda 
plena de gresca i de festa 
per tots els alumnes.

La trobada va ser força emotiva després de 25 anys 
d’haver deixat el centre escolar de Balaguer

La Mona a l’Escola Mont-roig

ajudar i formar als infants 
i joves. Els han ajudat 
amb menjador i llibres 
amb més de 28.000,00 
e amb ajudes que han 
arribat a 239 infants; i en la 
seva formació a través del 
projecte de reforç educatiu 
on han participats 73 nens 
i nenes.
 Treballen també per 
la inserció laboral i social. 
Durant l’any 2013 han 
passat pel  programa 
de formació i inserció 
sociolaboral 260 persones 
que han participat en 
18 tallers de formació, 
aconseguint 22 insercions 
laborals.
 L’ànima i motor de 
Càritas, els voluntaris i 
voluntàries. 51 persones 
han ofert el seu temps al 
servei dels que més ho 
necessiten.
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IV Jornada Tècnica de Turisme Rural a 
Les Avellanes i Santa Linya el dia 24

 L’associació de dones 
del Patronat de Sant 
Miquel de Tartareu va 
realitzar un curset «Una 
pèrdua, un procés», im-
partit per Núria Grañó, 
psicòloga i psicotera-
peuta, durant els dies 1 
i 8 d’abril al local de la 
biblioteca.

 Un curset intensiu i 
aprofitat per 18 persones, 
que representa el 20% de 
la població de Tartareu. 
Això indica les ganes de 
continuïtat.
 Totes les activitats 
estan emmarcades dins 
de la programació del 
Patronat.

Curs a Tartareu sobre “Una 
pèrdua, un procés” 

Curs a Tartareu

Jornada Tècnica de Turisme Rural a Les Avellanes i Santa Linya

 Aquest dijous dia 24 
d’abril, es celebra la quarta 
edició de la Jornada de 
turisme rural.
 En aquesta jornada es 
començarà fent un balanç 
de l’evolució del turisme 
rural en els darrers anys 
per encarar les oportunitats 
que ens ofereix el futur: 
com aconseguir incremen-
tar el nombre de clients 
aprofitant les noves tecno-
logies de la comunicació i 
adaptant l’oferta als nous 
interessos dels nostres cli-
ents, de manera que puguin 
trobar a les comarques 
de la Catalunya Rural una 
variada oferta d’activitats 
de lleure i turisme, capaç 
de satisfer les necessitats 
dels diversos segments de 
mercat.

 Durant la Jornada es 
coneixerà de primera mà 
diverses experiències d’èxit
en altres territoris i alguns 
projectes pioners a Catalu-

nya que permetin millorar 
la comercialització i rendi-
bilitat de les empreses de 
serveis turístics a les àrees 
rurals.
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Os de Balaguer celebra aquesta cap de
setmana XXVII Trobada de campaners

 El proper 4 de maig 
amb sortida a les 7 del 
mati, es celebrarà la se-
gona marxa-Trail Peülles 
54, organitzada pel club 
excursionista Les Peülles 
del Montsec i l’Ajuntament 
de les Avellanes i Santa 
Linya.
 La marxa es farà en 

les dues rutes previstes, la 
llarga de 54 kms i la curta 
de 34 kms. La inscripció a 
la marxa Trail Les Peülles 
és de 20 e per als federats 
i 24 e pels no federats, 
i inclou una samarreta, 
avituallament sòlid i líquid 
durant la ruta i servei de 
fisioteràpia a l’arribada.

El 4 de maig arriba la 2a
marxa-trail de les Peülles

Cartell 2a Marxa-trail Les Peülles

Trobada de campaners d’Os de Balaguer

 Un any més Os de Ba-n any més Os de Ba-
laguer, celebra la XXVII Tro-
bada de campaners i la XVII 
Fira de la Campana els pro-
pers dies 26 i 27 d’abril.
 El dissabte 26 a les 20.30 
h hi haurà l’inici de festa amb 
un repic de campanes a la 
plaça de la font i a continua-
ció concert al castell amb el 
grup Els Astorets del Pirineu.
 Durant el diumenge hi 
haurà la fira de la campana 
pels diferents carrers del 
poble i jocs de fusta per a 
grans i petits.
 De bon mati la rebuda de 
campaners, un esmorzar de 
germanor, la mostra de tocs  
i a les 13 h Missa amb l’ac-
tuació de RANroger. Després 
hi haurà un dinar popular. Tot 
seguit es farà homenatge als 
campaners, amb obsequi de 
productes del poble.

Durant els dies 26 i 27 d’abril, Os de Balaguer es 
vesteix de festa per gaudir un any més de la Trobada 
de Campaners i de la Fira de la Campana
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El Centre d’Observació de l’Univers
presenta novetats per la temporada

 El Centre d’Observació 
de l’Univers presenta per 
a aquesta temporada di-
ferents novetats amb les 
quals amplia la seva oferta 
d’activitats. 
 Pel que fa a les que 
s’adrecen al públic general, 
en les sessions nocturnes 
del planetari es projecta 
la pel·lícula «Mil Milions 
de Sols, camí cap a les 
estrelles» de la missió 
GAIA (Agència Espacial 
Europea), pre-estrenada 
d u r a n t  l a  p a s s a d a 
campanya de Nadal. En 
les sessions diürnes es 
manté la projecció de la 
pel·lícula «Galaktos» per 
a públic infantil i familiar, 
mentre que «L’inici de 
l’era espacial», que fins 
ara s’oferia a les nits, 
passa a horari diürn per 

Centre d’Observació de l’Univers

Una de les novetats és la important millora en el 
parc dels Telescopis, amb millors equipaments i
l’augment de l’oferta d’observacions astronòmiques

Centre d’Observació de l’Univers

a les sessions de públic 
general. Una altra de les 
novetats se centra en el 
Parc de Telescopis. S’han 
millorat els equipaments 
i  s ’ h a  a u g m e n t a t 
l’oferta d’observacions 
astronòmiques, i actualment 
es pot observar a ull nu per 
identificar constel·lacions, 
conèixer com funcionen els 
telescopis més avançats i 
veure en directe imatges 
d’objectes que l’ull humà 
no és capaç de detectar 

amb prou nitidesa. Enguany 
les entrades del Centre 
d’Observació de l’Univers 
j a  e s  p o d e n  a d q u i r i r 
directament per la seva 
web (www.parcastronomic.
cat). Entre les diverses 
tarifes, n’ofereix una més de 
reduïda per la seva adhesió 
a la campanya «Montsec a 
tocar de les estrelles», que 
consisteix en descomptes 
en les entrades de 16 espais 
visitables de la Noguera i el 
Pallars Jussà.
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 Entre el 22 i el 27 
d’abril, Balaguer celebra 
la festa multicultural del 
Corremón, organitzada 
p e r  l ’ A s s o c i a c i ó 
Correbars  i  amb la 
col·laboració de diverses 
entitats, associacions, 
c o l · l e c t i u s  i  l a 
Coordinadora d’ONG’s 
de Lleida.

Del 22 al 27 d’abril, Balaguer 
acull la segona edició de la
festa del Corremón 

Corremón Balaguer

La Taula d’Entitats de Balaguer presenta 
Contes del Món durant el dia de Sant Jordi

 El dia de Sant Jordi la 
Taula d’Entitats de Balaguer 
del PDC de la Noguera 
participà en les activitats 
que es a Balaguer amb l’ac-
tivitat intercultural «Contes 
del Món», inclosa també 
dins del Corremón 2014. 
Així, el dia 23 d’abril a les 
18.00 h, a la plaça Mercadal, 
l’Associació Africana de la 
Noguera, el Centre Islàmic 
de Balaguer, el Centre Lla-
tinoamericà de Balaguer i 
una veïna d’origen romanès 
participaren en el «Contes 
del Món» explicant un con-
te infantil tradicional dels 
països d’origen, entre altres 
activitats que es van fer.Conte Sant Jordi 2013

Èxit rotund de la primera fira de
proximitat de Gerb, amb 40 expositors
 Vuit-centes persones 
van visitar la primera edició 
de la Fira d’art, cultura i 
gastronomia de proximitat 
de Gerb. Unes 49 parades 
de diferents productes 
elaborats a la comarca 
es van situar als carrers 
del voltant de la plaça de 
l’església. Artesans, artistes 
i professionals, alguns 
d’ells força joves que van 
sorprendre als visitants. 
També es va apostar per un 
dels plats forts noguerencs: 
la cuina.

Amb la participació de diferents entitats de la
capital de la Noguera amb contes infantils

Fira de Gerb

 A q u e s t a  f e s t a 
ens aporta activitats 
tradicionals de diferents 
cultures i sobretot la 
gastronomia. Enguany, 
una vintena de bars i 
restaurants de la ciutat, 
participen en aquesta 
iniciativa, on es podrà 
degustar un plat típic de 
diferents països.
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 El Teatre Municipal 
de Balaguer va acollir el 
passat dijous 10 d’abril 
la final de la V Gimcana 
Lingüística de la Noguera. 
 A q u e s t  a n y  h i 
participaven cinc centres 
de la comarca: l’Escola 
Pia, l’Institut d’Almatà, 
l ’ Inst i tut  de  Ponts , 
el Col·legi Vedruna de 
Balaguer i l’Institut Ciutat 
de Balaguer.
 La Gimcana és una 
activitat que organitza 
e l  Ser vei  Comarcal 
de Català dins del Pla 
Comarcal de Dinàmica 

Alumnes de diferents instituts 
participen a la Gimcana Lingüística

Gimcana lingüística

L’Anna Victor Baldomà seleccionada al
concurs d’anglès interescolar The Fonix

El passat dissabte dia 1 
de març, sis alumnes de 
l’Escola Pia de Balaguer, 
d’entre cinquè de Primària 
i 4t d’ESO, van participar a 
la fase territorial a Lleida 
del VIIè concurs d’anglès 
interescolar de Catalunya, 
The Fonix. L’Anna Víctor  
Baldomà, alumna de 6è de 
primària de l’Escola Pia, 
ha quedat seleccionada 
per anar a participar a la 
fase final que tindrà lloc 
a Barcelona. Així doncs, 
l ’ A n n a ,  r e p r e s e n t a r à 
l ’escola i  la ciutat  de 
Balaguer en aquesta última 
fase del concurs. Felicitar a 
l’Anna i desitjar-li sort.Anna Victor Baldomà

Joan Pera presenta aquest dissabte, la 
comèdia “Fer riure és un art” al Teatre
 L’ a c t o r  J o a n  Pe r a 
estrenarà el proper dissabte 
26 d’abril la comèdia ‘Fer riure 
és un art’ al Teatre Municipal 
de Balaguer. Es tracta de 
la presentació oficial, fora 
de Barcelona, del balanç 
dels seus 50 anys de carrera 
teatral. Pera, acompanyat per 
l’alcalde, Josep Maria Roigé, 
i el regidor de Cultura, Miquel 
Aige, va presentar l’obra, on a 
través de la seva experiència 
explica al públic les claus per 
fer riure.

Representarà a l’Escola Pia de Balaguer en la fase 
final del concurs que es celebrarà a Barcelona

Presentació de l’obra de Joan Pera

Educativa. Per fer-la 
possible, hi col·laboren 
el Servei Educatiu de la 
Noguera, l’Ajuntament 
de Balaguer i el Consell 
Comarcal.
 Al Teatre, els cinc 
equips han de superar 
proves  sobre  lèx ic , 
refranys, frases fetes, 
ortografia, etc., enmig 
d’un format de concurs, 
que, a més, compta amb 
un gran presentador, el 
Carles Gómez, cantant del 
grup Lexu’s. En aquesta 
ocasió l’Institut Almatà, 
n’ha resultat el guanyador.
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La Biblioteca de Balaguer us recomana 
la lectura dels següents llibres

 La Maria aviat farà dis-
set anys, viu amb en Johan-
nes al mas dels pares d’ell. 
És una noia tendra i somia-
dora, que s’estima més en-
cauar-se amb Els germans 
Karamàzov que anar a clas-
se. Al mas del costat viu el 
senyor Henner, un home 
de quaranta anys, sol. La 
gent del poble és suspicaç; 
saben que està envoltat 
de tragèdies relacionades 
amb el seu passat. Però, al 
mateix temps, és un home 
amb un carisma que des-
perta gelosies. Una mirada 
casual un dia, un contacte 
casual un altre dia, provo-
quen en la Maria un anhel 
desconegut, invencible, 
que l’empeny com per força 
major a can Henner i a cau-
re als seus braços… Una al-
legoria a totes les paraules 
que hauríem hagut de dir 
però que no hem dit mai, 
un pensament profund i un 
anhel del passat en busca 
d’un hipotètic futur.

L’amic andalús
Autor: Alexander
Soderberg
Gènere: Novel·la

 La Sophie Brinkmann 
és una infermera vídua 
i mare soltera amb una 
vida grisa i avorrida quan 
coneix l’Héctor Guzmán, 
un indiv idu d iscret 
i seductor. Però aviat 
la Sophie descobrirà 
que l’Héctor és el cap 
d’una xarxa criminal 
d’abast internacional 
que té  v incles amb 
el tràfic d’armes i de 
drogues. Tot d’una, els 
interessos de l’Héctor 
es veuen amenaçats per 
un grup organitzat que 
no s’atura davant de res 
ni de ningú. Sense voler, 
la Sophie es troba al bell 
mig del conflicte i, quan 
el seu fill esdevé una 
peça d’aquest joc violent, 
haurà de concentrar tots 
els esforços a protegir la 
família.
 Pe r ò  a  q u i  p o t s 
recórrer quan els bons 
són els dolents i els 
dolents són els bons?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Algun dia ens ho
explicarem tot
Autor: Daniela Krien
Gènere: Novel·la

 Vivim en un país de 
moltes festes, i cada 
festa va acompanyada 
dels seus plats típics. 
Voleu entrar al món de 
la gastronomia per la 
porta gran dels plats 
festius? Voleu descobrir 
per què fer un bon àpat 
és molt més que menjar? 
Si voleu saber això i 
més, acompanyeu en 
Sebastià Panarra, el follet 
de les festes, a fer un 
recorregut pel calendari 
festiu-culinari, tot passant 
pel mercat, seguint per 
la cuina i acabant a la 
taula. Deixeu-vos atrapar 
pels colors, les olors i les 
aromes de la nostra cuina 
tradicional catalana. 
Un llibre que a més de 
nutrició ens aporta la 
tradició, la cultura i de 
la gastronomia catalana, 
dirigit als nens i  als 
pares on tracta els àpats 
com una acció familiar i 
col·lectiva.

Menjars tradicionals de 
tot l’any
Autor: Elena Ferro
Gènere: Costums

El racó del poeta
Miquel Trilla
---------------------------------------------------------------------------------

Indesinenter
És una sort que el riu passi pel poble
i el regui i l’abasteixi del seu bé,
d’ençà de l’antigor. És una sort
que el poble s’anés fent tocant de l’aigua
i amb ella fessin via al seu entorn,
la vida, tot un món, la gent nostrada,
l’empenta que fa falta a cada jorn.
És una sort que el riu passi pel poble,
conversa de colors, signes i sons,
i el càntic seductor del curs de l’aigua,
evoqui encara mites i passions.
És una sort que el riu passi pel poble,
deixant les valls tenyides del seu nom,
antigues festes nostres entranyables,
la fita i el camí d’on ara som.
A voltes, com si res, en la distància,
per més però que el riu sigui una sort,
me’l miro des del mal que féu, encara, 
duent-se’m dos germans no sé pas com.
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Golejadors del 
C.F. Balaguer

Classificació
Primera Catalana

1. Martinenc ................58
2. Viladecans ...............52
3. Torreforta .................48
4. Tàrrega .....................46
5. Almacelles ...............43
6. Torredembarra ........43
7. Horta ........................40
8. El Catllar ..................39
9. Igualada ...................38
10. Vilanova .................37
11. Andorra ..................35
12. Tecnofutbol ............34
13. Amposta  ................31
14. Balaguer ............... 31
15. Marianao ................29
16. Vista Alegre  ..........29
17. Jesús i Maria .........27
18. Alpicat ....................27

1. Iban Parra ........ 10
2. isaac Solanes .... 5
3. Yerai Darias ....... 4
4. Pau Solanes ...... 2
5. Botigué ............... 2
6. A. Martínez ........ 1
7. Joan Martínez ... 1
8. Ferran ................. 1
9. Juan Carlos ....... 1
10. Jordi Clivillé..... 1

Un gol d’Isaac Solanes 
va servir per a que el 
Balaguer s’emportés 
la victòria davant el 
líder, el Martinenc, per 
1-0, en un partit molt 
ben disputat pels ho-
mes de Joan Roca.

El Club Futbol Balaguer aconsegueix 
una important victòria davant el líder

FUTBOL>> Els homes 
de Joan Roca, amb una 
gran tasca defensiva van 
imposar-se al Martinenc 
gràcies a un gol d’Isaac

06/04/2014

IGUALADA 1
BALAGUER 1

 El Balaguer es va em-
portar els tres punts en joc 
davant el líder, el Martinenc, 
en un gran partit jugat de tu 
a tu , gràcies a un solitari gol 
d’Isaac en el 78 .
 El partit va començar 
amb domini visitant, tot i 
que no va arribar a crear cap 

terreny de joc, i amb un gran 
treball defensiu intentava 
sorprendre el Martinenc. Al 
29 , va ser Monforte qui des 
d’una falta lateral a punt de 
sorprendre Carulla que va 
poder desviar in extremis.
 En el segon temps , el 
Martinenc va sortir decidit 
a emportar-se el partit , i en 
el 47 va donar el seu primer 
avís quan Juanlu entrà i sol 
davant Alfred , aquest li aturà 
el xut a boca de canó.  
 Quan millor jugava el 
Martinenc amb un gran tre-
ball defensiu dels locals i 
un espectacular Alfred que 
ho va parar tot, va arribar la 
jugada de Juan Carlos que es 
va desfer del seu marcador 
i deixa una pilota franca a 
Isaac, que entrava de cara, 
per marcar l’únic gol del 
partit.

ocasió clara de gol durant els 
45 minuts. Malgrat el domini 
del Martinenc, va ser el Bala-
guer qui va donar el primer 
avís al minut 16, amb un xut 
de Juan Carlos que va poder 
desviar a córner el porter Ca-
rulla. A poc a poc el Balaguer 
s’anava aposentant sobre el 

Monforte lluitant al centre del camp

13/04/2014

BALAGUER 1
MARTINENC 101

Botigué entre varis defensors

Isaac Solanes

Propers encontres

27/04/2014 --  16,30 h
Camp Municipal
Torredembarra

Torredembarra| Balaguer
-------------------------------------
04/05/2014  --  16,30 h

Camp Municipàl
de Balaguer

Balaguer| Amposta
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 L’ E s c o l a  Pi a  d e 
B a l a g u e r,  a m b  l a 
col·laboració del Club 
Futbol Sala Balaguer i el 
Club Bàsquet Balaguer,  
organitza  una nova 
edició, la novena, del 
Tecni Camp dels Pirineus 
de Futbol, Futbol Sala i 
Bàsquet, a la població de 
Rialp, del dimarts 24 de 
juny al dilluns 30 de juny.
 El Tecni Camp dels 
Pirineus és un campus 
esportiu d’estiu per 
la pràctica del futbol, 
bàsquet i futbol sala 
dels joves balaguerins, 
d’edats compreses entre 

Tot és a punt per una nova 
edició del Tecni Camp dels 
Pirineus del 24 al 30 de juny

Tecni Camp dels Pirineus

El Tecni Camp dels 
Pirineus arriba a la 
seva novena edició, 
dirigida per Juanjo 
Tenorio

El Balaguer Cristec guanya en el darrer 
minut a la pista del AECS l’Hospitalet, 4-5

 El Balaguer-Cristec de 
Futbol Sala va aconseguir 
una important victòria a 
domicili, per 4-5 a la pista 
del AECS l’Hospitalet, en un 
partit amb dues parts ben 
diferenciades.
 Tot i avançar-se en el 
marcador amb un gol de 
Tarroja, el Balaguer va veure 
com els locals es col·locaven 
amb 4-1 al marcador a la 
primera part. Héctor posaria 
el 4-2 abans del descans. 
A la segona part, domini 
total dels balaguerins amb 
2 gols de Héctor i tancava 
la golejada Jordi Valero al 
darrer minut de partit, així 
sentenciant el final.CFS Balaguer-Cristec

Les Roquetes C.B. Balaguer guanya a 
domicili al B. F. Cornellà A per 58-63
BÀSQUET>> L’equip sèni-
or femení del Club Bàsquet 
Balaguer va aconseguir 
una important victòria a 
domicili, davant el bàsquet 
Femení Cornellà A per 58-
63. Aquesta victòria fa que 
retornin a la segona plaça 
de la classificació, amb 20 
victòries i 5 derrotes, i amb 
un partit menys. El poper 
dissabte rebran a casa al CB 
Secà de Sant Pere, que ocu-
pa la 4a posició de la taula 
amb 19 victòries i 7 derrotes.

FUTBOL SALA>> Els balaguerins es situen en
vuitena posició a la classificació, amb 30 punts

Club Bàsquet femení

els 6 i els 16 anys.
 El campus es celebra 
a la població de Rialp, 
al Pallars Sobirà, i està 
dirigit per Juanjo Tenorio, 
entrenador nacional de 
futbol,  i  actualment 
entrenador C.F. la Pobla 
de Segur, i compta amb 
monitors especialitzats 
en diferents esports, 
com Francesc Almira, 
Entrenador Nacional de 
Bàsquet, i Dani Valls, 
entrenador de futbol sala, 
actualment del Juvenil 
del Club Futbol Sala 
Balaguer.
 Durant el campus, els 
nois i noies participants 
poden practicar, a més 
dels esports esmentats, 
altres esports a les 
diferents instal·lacions 
esportives, com el tennis 
o el voleibol, cavalls, 
quads, i senderisme.
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 E l  CT T Balaguer 
va culminar el passat 
d iumenge la  mi l lor 
temporada de la seva 
història a la Tercera 
Divisió Masculina de 
tennis taula, a l’acabar 
com a campió del seu 
grup en la fase regular 
de la lliga. I ho va fer 
mostrant una superioritat 
aplastant sobre l’Impuls 
TT al qui va guanyar per 
un contundent 6 a 0.
 En el primer partit, 
E r ic  Ca lderó  es  va 
imposar amb relativa 

L’equip masculí del CTT
Balaguer fa història quedant 
campió de la la lliga

Club Tennis Taula Balaguer

TENNIS TAULA>> 
L’equip masculí del 
CTT Balaguer campió 
de la fase regular de 
la lliga 

El Club Esportiu Natació Balaguer, tercer per 
clubs en el provincial, amb 16 medalles

El dissabte dia 4 d’abril 
es va celebrar a la  piscina de 
l’INEF Lleida el  Campionat 
Provincial de natació en 
categoria absoluta, amb  la 
participació de més d’un 
centenar de  nedadors dels 
diferents clubs representants 
de la província .

El Club Esportiu Natació 
Balaguer amb 16 medalles 
(1 d’or, 5 d’argent, 10 de 
bronze), ha quedat tercer  
Provincial per equips. A 
nivell individual tenim com 
a més destacat el campió 
provincial en els 200 estils 
en Pere Barbosa amb 4 
medalles (1/1/2), i en Nil 
Profitós 5 medalles (0/1/4).Nedadors balaguerins

Els equips minis del C.B. Balaguer
participen a la Jornada de Torà
BÀSQUET>> El passat 
diumenge 6 d’abril a la loca-
litat de Torà van celebrar una 
nova trobada de bàsquet. Les 
nenes que formen l’escola 
de minibàsquet del nostre 
club varen gaudir d’una ma-
tinal de partits i bon ambient 
esportiu. Al mateix temps, 
l’equip mini mixt aconseguia 
una contundent victòria per 
28 a 78 al camp del CB Calaf, 
que el proclamava matemà-
ticament campió del seu 
grup a l’espera de jugar la 
fase final.

NATACIÓ>> Hi van participar vora 500 alumnes de 
3r i 4t de primària dels diferents centres educatius

Equip de mini bàsquet

facilitat a Òscar Vilanova 
per 3 a 1 (11-6, 8-11, 12-
10, 11-5). En el segon, 
J é r ô m e  D u b r o e u c q 
es  va  imposar  amb 
contundència a Jaume 
Macià per 3 a 0 (13-11, 
11-6, 11-4). El tercer va 
ser el partit més disputat, 
en el que David Picoy va 
remuntar-li el primer joc 
a Vicenç Vilalta, al que va 
acabar guanyant per 3 a 
2 (3-11, 12-10, 7-11, 11-3, 
11-8).
 D u b r o r e u c q  e s 
va endur fàcilment el 
següent partit davant 
Vilanova per 3 a 0 (11-5, 
11-0, 11-0). Calderó va 
fer el mateix resultat de 
3 a 0 sobre Vilalta (11-5, 
12-10, 12-10), i finalment 
Picoy va insistir en el 3 
a 0 sobre Jaume Macià 
(11-7, 11-9, 11-1).
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RÍTMICA>> El Club 
Gimnàstica Rítmica de 
Balaguer va recollir el 
dissabte 12 d’abril a 
Mollerussa un nou triomf, 
en una competició, 
organitzada pel Club Stil, 
en la qual hi van prendre 
part més de 60 nenes i 
noies de l’escola i el club 
local.
 L’equip, amb repre-
sentants en les categories 
d’aleví fins a sènior, va 
endur-se la primera posició 
en 8 actuacions, mentre 
que va quedar tercer en tres 
proves més.
 El club està molt 

Bons resultats a Mollerussa, 
de les gimnastes de rítmica

Club Gimnàstica Rítmica Balaguer

Uns 70 participants a la Setmana X-Trem, 
practicant esports i activitats lúdiques
ESPORTS>> Uns 70 infants 
i joves han participat aquesta 
passada setmana en les 
estades X-Trem, un programa 
que promou la regidoria 

Setmana X-Trem amb els escolars de Balaguer

El Villart Logístic sotcampió de la
Superdivisió Femenina de Tennis Taula
TENNIS TAULA>> El 
Balaguer Villart Logístic 
acaba la temporada de lliga 
proclamant-se subcampió 
de la Superdivisió,  la 
màxima categoria del tennis 
taula a Espanya, després 
de derrotar a domicili al 
Suris Calella per 1 a 4. L’any 
vinent el Balaguer Villart 
Logístic pot portar el nom de 
Balaguer, Lleida i Catalunya 
per Europa competint amb 
els millors equips del 
continent en la ETTU Cup. CTT Balaguer Villart Logístic

satisfet amb els resultats 
aconseguits aquesta 
temporada, que les seves 
responsables atribueixen 
a un projecte consolidat, 
que compta amb més 
de 140 gimnastes i amb 
participació en tots els 
trofeus provincials.
 D’altra banda, el passat 
6 d’abril tres gimnastes del 
club es van desplaçar fins a 
Riudoms, on van participar, 
en la modalitat individual, 
en la segona fase de 
proves que donava accés 
a la final del Campionat de 
Catalunya en Edat Escolar 
(CCEE).

d’esports de l’Ajuntament 
de Balaguer des de fa uns 
quants anys, d’activitats per 
a menors de 4 a 15 anys i que 
combina activitats esportives 

amb manualitats.
 Pels nascuts entre el 
2004 i el 2009, hi havia un 
programa centrat en les 
activitats plàstiques i les 
manualitats combinades 
amb propostes esportives, 
com ara jocs aquàtics.  
 En canvi, els nascuts 
abans del 2004 van gaudir 
d’una oferta més dinàmica, 
amb esports individuals i 
col·lectius, tallers al medi 
natural, sortides amb BTT 
i activitats aquàtiques a les 
piscines.
 Els nens entre 4 mesos 
i 2 anys van gaudir de les 
estades infantils a la llar 
d’infants Els Putxinel·lis.
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GROC és una publicació plural i independent. Els articles d’opinió són exclusius dels seus autors que GROC no fa necessàriament seus. 
En defensa de la llibertat d’expressió de la nostra societat, ens comprometem a acceptar les rèpliques que els lectors estimin oportunes 
sempre que es guardi el degut respecte que mereixen persones i institucions. TOTS el articles d’opinió hauran d’estar signats, amb nom 
i cognoms, i aniran acompanyats amb una còpia del DNI del responsable de l’article i un telèfon de contacte.

El procés segueix endavant 
Marc Solanes i Roca, cap comarcal JNC La Noguera
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Amb 299 vots negatius 
enfront 47 de favorables, el 
Congrés dels Diputats ha 
rebutjat transferir la compe-
tència a la Generalitat per a 
convocar un referèndum 
sobre el futur de Catalunya. 
Tot i la voluntat de negoci-
ació i de pacte dels repre-
sentants del Parlament de 
Catalunya, els grans partits 
espanyols i el Govern de 
l’Estat no han volgut ni sen-
tir a parlar de donar la veu a 
la ciutadania. 
 Una vegada més s’ha 
demostrat que Espanya no 
és el Regne Unit, on qui go-
verna i permet la consulta 
a Escòcia és precisament 
el Partit Conservador. Però 
no només la dreta s’ha 
oposat al referèndum. El 
PSOE, incloent-hi el PSC, 
no permet que ens puguem 
expressar lliurement. “Fer 
consultes sempre és posi-
tiu per conèixer l’opinió de 
la població”, deia la Joven-
tut Socialista de Balaguer 
en aquestes pàgines a 
propòsit de la consulta de 
Balaguer Decideix d’ara fa 
quatre anys. “Que els ciu-
tadans i les ciutadanes de 
Catalunya puguin exercir el 
seu dret a decidir a través 
d’un referèndum o consul-
ta acordat en el marc de 
la legalitat” diu el PSC al 
seu programa electoral de 
2012. Les proclames a favor 

de les bondats de les con-
sultes i d’una democràcia 
més participativa per part 
d’aquest partit autoanome-
nat progressista queden en 
no res a l’hora de passar als 
fets.
 Des de la JNC apel·lem 
a la reflexió dels que defen-
sen una tercera via. El no a 
tot de PP i PSOE fa impossi-
ble tot encaix de Catalunya 
dins de l’Estat espanyol. Si 
aquest procés no culmina 
amb la independència del 
país continuarem en una 
espiral recentralitzadora 
de l’Estat. Les cotes d’au-
togovern aconseguides els 
darrers trenta anys són ir-
repetibles. En definitiva, la 
disjuntiva és entre tenir un 
Estat propi o anar desapa-
reixent com a país.
 Davant d’aquest esce-
nari polític tan complex, 
agitat encara més per la 
crisi econòmica i pel deute 
descomunal dels anteriors 
governs, l’únic camí que te-
nim és tirar endavant amb 
el procés. El rebuig de les 
Corts a dialogar sobre el 
referèndum no suposa cap 
punt i final. Les institucions 
catalanes construiran els 
marcs legals necessaris per 
fer la consulta el proper dia 
9 de novembre. I els partits 
i les entitats seguirem tre-
ballant en aquest camí po-
sitiu, pacífic i democràtic.

Un punt i seguit 
C.G.A.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 El meu passat escrit al 
Groc, m’ha fet recollir opi-
nions de tot color. De la 
més constructiva i realista, 
a la esbojarrada que pot-
ser (?) esperava una versió 
més moderna de la Revo-
lució Russa. Sense oblidar 
la sang i el fetge passant 
comptes dels anys de for-
çós silenci que el Genera-
lísimo els hi va imposar, 
de passada els va educar, 
i a molts els va enriquir. 
En resum, alguns volen el 
“seu”article, i tot l’escrit és 
el “meu”article.
 Res de tot el previst va 
succeir. Uns es van fer el 
hara-kiri molt dignament 
ells mateixos (i tenien el 
poder), i els altres amb 
molt seny van ficar tots els 
mitjans per oblidar i poder 
fer la política adaptada als 
dies que corrien, i alguna 
cosa s’ha de dir del Carde-
nal Tarancón, tan diferent 
al Rouco. Tots van tenir 
un gran mèrit, uns per no 
ofendre i els altres per en-
tendre tot aquell batibull 
de partits i partidets que no 
sabien ni d’on sortien. I així 
en pau es va arribar a unes 
eleccions. D’aquell resul-
tant primer “Congreso” va 
sortir la España Autonómi-
ca, que és al meu entendre 
un dels punts més mal 
agabellats del govern del 

Sr. Suárez. S’havia al meu 
judici de marcar unes dife-
rències pel País Basc com 
es va fer, per Catalunya i 
Galícia que no van tenir 
res. I el “café para todos”, 
va ser com un desencert 
garrafal. Jo vull pensar 
que el Sr. Suárez desitjava 
com en un somni un es-
perit de germanor i afanys 
de col·laboració, per tirar 
endavant tot l’aconseguit, 
que no és el que tristament  
veiem; Uns mals avinguts 
Regnes de Taifas.
 Cada dia escoltem po-
ca-soltades de Presidents 
Autonòmics que es creuen 
ser moderns mags finan-
cers, i reis absoluts d’uns 
territoris que creuen són 
seus. S’aprofiten de quatre  
lleis locals per ser prego-
ners  de drets històrics de 
llocs que mai n’havia tin-
gut cap. Volen fer creure 
que són els autèntics de-
fensors dels habitants que 
són els seus veïns, normal-
ment és una altra mentida. 
Lluiten en primaríssim lloc 
pel partit, que els ha tret 
del anonimat, i a canvi de 
ser obedient i fer el paper 
de convençut total al dictat 
del “quefe”, podrà continu-
ar fruint de tots els privile-
gis de la nova classe tan 
afavorida. Aquesta “nova 
classe” que tants defectes 

mostra a la vista. Però 
tornant on estàvem, sí 
es pot dir que amb tots 
els defectes del mandat 
del Sr. Suárez, inclo-
ent-hi el drama de l’oli 
de colza. Amb tot l’errat 
tracte, declaracions in-
fantils i un desconeixe-
ment quasi d’ignorant 
del responsable de torn 
que no va satisfer a nin-
gú, no hi va haver cap 
semblança amb el que 
veiem avui cada dia.
 Ni ara ni després 
dels anys que han pas-
sat, i amb totes les 
portes de la informació 
obertes, i la crítica sec-
tària sempre prepara-
da i atiada, es va veure 
l’actual repartiment de 
merda ben fresca (per-
doneu), entre els dos 
grans partits, sindicats 
inclosos, que sols o 
juntets sempre gover-
naran. Aleshores encara 
es creia que la caixa de 
Pandora estava tanca-
da, i que no s’havia de fi-
car-hi la mà. Avui la cai-
xa  s’ha convertit amb 
una cova d’Ali Baba.

--------------------------------------

O P I N I Ó



23<<

 "Empresaris Balaguer" 
és el títol d'un grup nou que 
s'ha iniciat a LinkedIn. Per 
a entendre què és això, us 
proposaria la següent intro-
ducció:
 Estem en aquesta època 
de "trancisió" cap a lo digi-
tal. Cap a l'Era Digital. Un 
dels protagonistes d'aques-
ta època és Internet i, a 
grans trets, Internet serveix 
per a tres coses principal-
ment: Informar, Relacionar i 
Transaccionar.
 Informar és la possibi-
litat que ens ofereix de cer-
car informació a través dels 
buscadors (google, ...) i de 
navegar per les pàgines web 
on, per tant, també hi po-
dem "penjar" informació de 
la nostra empresa, amb el 
que Internet també esdevé 
un possible mitjà de comu-

Empresaris de Balaguer 
Associació de Comerciants Balaguer 2021, Xavier Fornés 
(Tutor del grup)
----------------------------------------------------------------------------------------------------

nicació per a la nostra em-
presa.
 Relacionar és el poder 
establir nexes amb altres 
persones o entitats. Seria el 
marc de treball de les Xar-
xes Socials, i de les que en 
tenim de diferents tipus; les 
generals o personals (Face-
book, Twitter, Tuenti, Orkut, 
...) són aquelles on s'inter-
canvïa i comparteix infor-
mació de tipus personal o 
general, les professionals 
(LinkedIn, Viadeo, Xing, ...) 
on el tipus d'informació que 
s'intercanvïa té una relació 
directa amb l'àmbit laboral 
i professional. També tenim 
altre tipus de xarxes socials 
com les d'oci (Last.FM, Wi-
pley, ...), continguts (Scribd, 
Flickr, Bebo, ...), geogràfi-
ques (Foursquare, Gowalla, 
...), etc.

 Transaccionar vol dir 
que Internet també ens per-
met "tancar" vendes o ope-
racions comercials, tant de 
productes com de serveis. 
És el que es coneix com el 
e-commerce. 
 Per tant, LinkedIn és una 
xarxa social de tipus profes-
sional que serveix per a rela-
cionar-nos. En aquesta xar-
xa no tenim "amics" o "fans" 
sinó "contactes".
 El perfil d'un usuari és 
"simplement" el seu curricu-
lum vitae; la seva professió 
actual i les anteriors, estu-
dis i formació i algunes da-
des de contacte. D'aquesta 
forma, es poden establir 
vincles amb altres profes-
sionals amb els que s'hagi 
pogut coincidir; per haver 
estudiat conjuntament, per 
haver coincidit com a com-
panys de feina en una em-
presa, per haver tingut rela-
cions comercials, etc.
Dins de LinkedIn es poden 
generar grups, com és el cas 
de "Empresaris Balaguer".

 Un grup permet obrir de-
bats, presentar o oferir pro-
mocions, i insertar deman-
des i ofertes d'ocupació.
 La finalitat del grup 
Empresaris Balaguer és so-
bretot la de ser un marc de 
debat i, amb aquestes, mirar 
de buscar sinèrgies de tre-
ball entre diferents empre-
ses de Balaguer i comarca. 
En principi no es limitarà la 
"publicitat" o la presentació 
de promocions, però cal 
tenir present que seria un 
canal molt selectiu (segura-
ment seria tot un èxit arribar 
a 50 membres). Òbviament 
amb els temps que corren 
es deixa vía oberta per a qui 
vulgui anunciar-hi tant ofer-
tes com demandes d'ocupa-
ció.
 Actualment hi ha 36 
grups relacionats amb "Llei-
da" dels que una tercera part 
serien grups d'interrelació 
professional -com el que vol 
ser Empresaris Balaguer-, 
una altra tercera part serien 
antics alumnes d'escoles i 

universitats i una altra part 
serien grups que volen iden-
tificar els usuaris o clients 
d'una mateixa empresa o 
altres finalitats.
 D'aquests 36 grups 
relacionats amb "Lleida", 
solament en trobem 2 rela-
cionats amb "Balaguer"; el 
d'Empresaris Balaguer de 
recent creació i un de rela-
cionat amb una empresa 
determinada. 
 Dels 36 grups relacio-
nats amb "Lleida" n'hi ha 2 
que passen dels 500 mem-
bres, 2 més que passen dels 
200 membres, 3 que van 
dels 40 als 90 membres i, la 
resta, no passen de 10 mem-
bres.
 Si sou de Balaguer o co-
marca, i teniu alguna cosa a 
dir en la vessant econòmica, 
professional o laboral, sem-
pre en un sentit constructiu, 
us animem / animo a regis-
trar-vos a la xarxa de Linke-
dIn i unir-vos al grup d'Em-
presaris Balaguer.
 Seguim en contacte.

 Fa 5 anys que Som Lo 
Que Sembrem començava 
a recollir les 106.000 signatu-
res de suport a la ILP sobre 
transgènics que el nostre 
Parlament enviaria més tard 
a la paperera. Avui seguim 
cultivant i alimentant-nos 
amb transgènics sense que 
la ciutadania ho haguem de-
cidit. Els aliments que conte-
nen transgènics continuen 
sense etiquetar-se. Tot i les 
evidències científiques que 
alerten de la toxicitat de la 
varietat de panís transgènic 
(MON-810) la única que es 
cultiva a Catalunya de forma 
extensiva, aquesta continua 
autoritzada. Fins hi tot la 
Comissió Europea, contradi-
ent al parlament europeu ha 
aprovant una nou transgènic 
que serà cultivat bàsicament 
a casa nostra, a partir del 
2014. 

Multireferèndum. Comencem a
decidir? 
Som Lo Que Sembrem - La Noguera
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 De nou torna a ser l’hora 
de rebutjar amb més força 
que mai aquesta tecnolo-
gia innecessària, perillosa i 
indesitjada. Ens  aixequem 
des dels pobles i ciutats per 
promoure un referèndum 
popular sobre transgènics 
que celebrarem des del 23 
d’abril al 25 d’aquest maig, 
coincidint amb les eleccions 
europees. Ho fem conjunta-
ment amb altres moviments 
que necessiten que s’expres-
si la voluntat popular sobre 
temàtiques d’interès públic 
en les que estan treballant 
(deute, energia, Barcelona 
World, MAT, aigua, etc.) Ho 
fem també perquè mai més 
una ILP pugui ser bandejada 
com ho va ser la nostra.
 En diem Multireferèn-
dum i el cultivem per reivin-
dicar amb la pràctica un nou 
sistema polític, en el que to-

tes les decisions importants 
estiguin directament en 
mans de la ciutadania. Per 
una democràcia d’arrel i sen-
se intermediaris. En aquesta 
primera convocatòria, les 
preguntes són:
•	 Quin	 tipus	 d’agricultura	
voleu que hi hagi a Catalu-
nya?  Amb transgènics  / 
Sense Transgènics
•	 Voleu	 que	 el	 Govern	 de	
la Generalitat de Catalunya 
deixi de pagar el deute i els 
interessos que la ciutadania 
declari il·legítims? Sí / No
•	 Voleu	 que	 la	 ciutadania	
de Catalunya estableixi un 
control democràtic directe 
sobre el sector energètic? Sí 
/ No
•	 Voleu	que	el	grup	promo-
tor d'una Iniciativa Legislati-
va Popular pugui sotmetre la 
seva proposta a referèndum 
vinculant?  Sí / No
•	 Voleu	 que	 el	 projecte	
BCN World es tiri endavant? 
Sí / No ( Es vota només a les 
comarques del Tarragonès, 
Alt Camp, Baix Camp, Prio-
rat i Ribera d’Ebre)
•	 Voleu	 que	 el	 servei	
d'abastament d'aigua de 

Lleida sigui gestionat direc-
tament per l'Ajuntament? Sí 
/ No (Es vota només a la ciu-
tat de Lleida)
•	 Voleu	que	es	construeixi	
la línia de Molt Alta Tensió 
(MAT) de 400 kV?  Sí / No (Es 
vota només a les comarques 
de la Selva,  Pla de l’Estany, 
Gironès, als Empordà i Baix 
Empordà)
 Els Grups Promotors de 
pregunta per ordre són els 
següents: Som Lo Que Sem-
brem, Plataforma per l’Audi-
toria Ciutada pel Deute i la 
CUP, Xarxa Per la Sobirania 
Energètica, Multireferen-
dum i diferents comissions 
promotores de ILP’s, Pla-
taforma Aturem Barcelona 
World, Plataforma en Defen-
sa dels Serveis Públics de 
Lleida i la plataforma No a la 
MAT.
 Que pretén assolir la 
convocatòria del Multirefe-
rèndum? doncs fer objectiva 
la voluntat popular en les 
matèries de la convocatòria, 
aconseguir una alta partici-
pació, fer possible el vot a 
tots els municipis de Cata-
lunya,  combinar amb èxit 

la deliberació pública, el vot 
electrònic i el vot presencial,  
activar una xarxa a favor de 
la democràcia directa a tra-
vés d’una experiència pràcti-
ca. La xarxa que en resultin 
estaran al servei de properes 
edicions, per anar construint 
una eina de referèndum 
oberta, en els camins d’una 
democràcia creixent i direc-
ta.
 És per això que et dema-
nem la participació ja sigui 
organitzant meses i/o votant 
a peu de carrer a les meses 
que posarem a prop dels col-
legis electorals el proper 25 
de maig. Les meses és po-
den donar d’alta mitjançant 
la web: www.multireferen-
dum.cat i la seva ubicació 
serà publicada a la mateixa 
pàgina. Com a reforç i com-
plementàriament, hi haurà 
un període de vot electrònic i 
també un de vot anticipat en 
seus i  espais públics. Tota 
la informació a: info@mul-
tireferendum.cat @multire-
ferendum https://www.face-
book.com/multireferendum
 Fem créixer la democrà-
cia!

O P I N I Ó
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Els centres educatius participen un any més 
amb el programa “La ràdio a l’escola”

 Ràdio Balaguer obre 
per segon any consecutiu 
la seva graella als centres 
educatius de la ciutat. 
Alumnes de sis centres 
educatius de Balaguer 
es posaran davant dels 
m i c r ò f o n s  d e  R à d i o 
Balaguer per confeccionar 
el seu programa de ràdio. 
 Es tracta de la iniciativa 
‘La ràdio a l’escola’, una 
proposta educativa que 
pretén aprofitar aquest 
mitjà de comunicació per 
potenciar la creativitat, la 

posterior locució, passant 
per l’edició de continguts 
o la redacció del guió o 
escaleta.
  L’ordre d’emissió és 
el següent: L’Escola la 
Noguera ja va emetre el seu 
programa el passat 13 de 
març, l’Escola  Mont-roig ho 
va fer el passat 20 de març, 
l’Àngel Guimerà també ho 
va fer el passat 3 d’abril, 
l’Escola Nostra Senyora del 
Carme, el 10 d’abril, i ara, 
l’Escola Pia ho farà el 8 de 
maig i l’IES Almatà, el 15 
de maig. Es poden escoltar 
a partir de les 8 del vespre i 
el diumenge, de la mateixa 
setmana, a la 1 de la tarda. 
El programes també es 
poden descarregar des del 
web radiobalaguer.cat

capacitat d’expressió i el 
treball en equip. 
 L’espai comptaà amb la 
participació de professors 
i  a lumnes,  que seran 
els encarregats de dur 
davant dels micròfons les 
propostes de cada escola, ja 
sigui en forma de notícies, 
reportatges, entrevistes o 
lectura dels seus textos.  
 L’objectiu és que puguin 
intervenir en tot el procés 
de creació i coordinació 
del programa, des de les 
tasques de producció a la 

Col·laboradors del programa “La Ràdio a l’Escola”

 Teatre, tallers, ballades 
de sardanes, espectacles 
infantils, contes i premis 
literaris són algunes de 
les activitats que se cele-
bren a Balaguer del 22 al 
27 d’abril amb motiu de 
les Diades Culturals de 
Sant Jordi. Per tercer any 
consecutiu, Ajuntament i 
entitats han elaborat un 
programa on la cultura i la 
participació ciutadana són 
els protagonistes, sense 
oblidar, per descomptat, 
les roses i els llibres. 
 La representació de 

‘La llegenda de Sant Jordi’, 
a càrrec de la companyia 
Xip-Xap a les llars d’infants 
municipals, donà el tret de 
sortida, dimarts, a aques-
ta setmana cultural que 
entrellaça esdeveniments 
organitzats per diverses 
entitats de la ciutat. Així, 
el mateix dia 22 d’abril, el 
Casal Pere III portà al Tea-
tre Municipal l’obra ‘Ser o 
no ser catalans’, de l’actor 
Toni Albà. 
 Pel que fa a la diada 
de Sant Jordi, hi va haver 
paradetes de llibres i ro-
ses a la plaça Mercadal 
i al Passeig de l’Estació, 
epicentres dels actes de 
la jornada. Entre aquests 
destaquen els organitzats 
per les associacions de co-
merciants; així la del carrer 
Major farà la tradicional 
ballada de sardanes.

Del 22 al 27 d’abril, Balaguer 
celebra la Setmana Cultural 
de la festivitat de Sant Jordi

Diada de Sant Jordi

Teatre, actes
culturals, sardanes, 
premis, sense oblidar 
la diada del llibre i la 
rosa amb les parades

Els alumnes dels centres escolars de la ciutat, pre-
senten el seu programa de ràdio a Ràdio Balaguer, 
dins del Pla de Dinàmica Educativa
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 Una seixantena de 
balaguerins van assistir, 
divendres 4 d’abril, a la 
inauguració dels actes 
de celebració del 85è 
aniversari del Centre 
Excursionista de la 
capital de la Noguera. La 
sala La Segla del Cup de 
Lapallavacara, plena a 
vessar, va ser l’escenari 
d’una xerrada literària a 
càrrec de l’escriptora de 
Tornafort (Pallars Sobirà), 
Núria Garcia Quera. 
 El Centre Excursionista 
enceta així els actes de 
commemoració del seu 

L’escriptora Núria Garcia
Quera presenta el seu llibre 
davant seixanta persones

Presentació del llibre de Núria Garcia Quera

Va ser el primer acte 
de la commemoració 
del 85è aniversari del 
Centre Excursionista 
de BalaguerL’Ajuntament acull la Marató de

donació de sang, el dissabte 26 d’abril
 El pròxim dissabte 26 
d’abril, de 10 a 22h, l’Ajun-
tament de Balaguer acull la 
setena edició de la Marató 
de Donació de Sang. La 
campanya, organitzada pel 
Banc de Sang i Teixits (BST), 
compta amb la implicació de 
l’Ajuntament de Balaguer i 
l’Associació de Donants de 
Sang de la Noguera. Amb 
l’eslògan “Balaguer, Q en 
solidaritat. Fes-te donant!”, 
el municipi espera assolir un 
nou rècord de donants. Marató de donació de sang

85è aniversari.
 E l  p r e s i d e n t  d e l 
centre, Jaume Casals, 
va fer una crida a la 
participació ciutadana a 
l’associacionisme i va obrir 
les portes de l’entitat a 
tots aquells que estiguin 
interessats a participar 
en les seves activitats i 
a col·laborar en la seva 
continuïtat. 
 G a r c i a  Q u e r a  v a 
presentar el seu llibre, 
Nou viatge al Pirineu, ed. 
Sensus, que és el resultat 
d’un encàrrec per emular 
el recorregut pirinenc fet 
per Cela i Espinàs el 1957. 
A través d’una conferència 
titulada «Del somni de 
Boixareu al Nou viatge al 
Pirineu», l’escriptora va 
descriure l’evolució de les 
comarques del Pirineu 
lleidatà.

Torna el campus de futbol i anglès
Robert Martínez en la seva 4a edició
 Per quart any consecu-Per quart any consecu-
tiu, del 29 de juny al 6 de ju-
liol, s’organitza el Campus  
de futbol i anglès Robert 
Martínez, tot homenatjant 

Presentació del campus Robert Martínez

aquest entrenador del Ever-
ton, equip de la Premier 
League anglesa.
 La Vall d’Aran serà l’es-
cenari d’aquest compost, 

futbol més anglès, ja que és 
tant important la formació 
a l’esport com l’aprenen-
tatge de l’anglès. Enguany 
el campus ha ampliat les 
edats dels participants, un 
bloc entre nois i noies de 6 a 
15 anys i un altre bloc de 16 
a 19 anys. També presència 
d’un fisioterapeuta.
 Com cada any l’entrena-
dor de l’Everton FC, premi-
arà a un noi/a de cada bloc 
per passar una setmana a 
entrenar i conviure amb els 
equips del base del club 
anglès.
 Els coordinadors del 
campus són Xavier Caste-
llano i Pau Prior.
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Anuncis breus classificats
IMMOBLES
-----------------------------------
ES LLOGA PIS al c/ 
Sanahuja,  28 amb 
e lec t rodomèst ics , 
moblat, tot equipat. 
Amb ascensor. Raó: 
973446087.
-----------------------------------
OPORTUNITAT, ven-
da de parcel·les aïlla-
des a la millor zona 
de Balaguer, al cos-
tat del col·legi Mont-
roig, de 516 m2. Raó 
telèfon: 676996765.
-----------------------------------
OUTLET DE VENTA 
de pàrquings: la Ban-
queta,  43 per 4.000 
e i c/ Barcelona, 72 
de línia per 6.000 e i 
tancat 12.000 e. Raó: 
676116396.
-----------------------------------
ES LLOGA pisos i 
dúplex a Bellcaire 
d’Urgell, d’obra nova. 
Amb un preu molt eco-
nòmic. Raó telèfon: 
973450051 (Trucar de 
9h a 13.30 h).
-----------------------------------
ES LLOGA magatzem 
de 21m2 al c/ Sant Pere 
Màrtir, per 90 e/mes. 
Pàrking al c/ Urgell per 
35 e /mes. Apartament 
seminou a Camara-
sa, amb vistes al riu i 
foc a terra i molts ex-
tres. Raó: 973447752-
639920281.
-----------------------------------

ES LLOGA pis moblat, 
amb calefacció, as-
censor, 3 habitacions, 
molt cèntric. Raó telè-
fon: 973451371.
-----------------------------------
COMPRO trossos de 
terra a l’Horta d’Avall 
de Balaguer. Raó: 
630706425.
-----------------------------------
PISO 1a linia de mar, 
Cunit, 3 hab., 2 baños, 
terraza, pàrking, pisci-
na comunitária. Agos-
to 800e (por quince-
na), setiembre 600e 
1a quincena y 500e 
2a quincena.  Telf: 
661470848.
-----------------------------------
PAGÈS BUSCA terra 
per arrendar, de reg i 
secà per la comarca 
de l’Urgell i de la No-
guera. Raó telèfon: 
676774325.
-----------------------------------
VENC HORT de 500 m2 
a Balaguer, totalment 
vallat, amb aigua de 
reg i llum a peu de 
finca. Raó: 629244164.
-----------------------------------

TREBALL
-----------------------------------
ES PRECISA cuiner/a, 
o ajudant de cuina amb 
experiència. Enviar C.V. 
a l’Apartat de Correus, 
70 de Balaguer.
-----------------------------------

S’OFEREIX realitzador 
amb equip de càmera 
per vídeos de bodes i 
qualsevol altre esde-
veniment. Àmplia ex-
periència en el sector 
audiovisual. Demana 
un pressupost sense 
cap compromís. Con-
tacte Dani Arregui. 
Tel.: 686774086 o  mail: 
daniaso@gmail.com
-----------------------------------
CLASSES part icu-
lars o repàs de llen-
gua anglesa, de pri-
mària i d’ESO. Raó: 
647185846.
-----------------------------------
SE OFRECE chica para 
hacer trabajos de lim-
pieza y cuidar gente 
mayor o niños. Razón; 
632575243.
-----------------------------------
PROFESSORA nativa 
dóna classes d’anglès, 
repassos i classes de 
conversa en llengua 
anglesa. Classes parti-
culars o grups organit-
zats. Raó: 650422582.
----------------------------------- 

VARIS
-----------------------------------
ES VEN CAMILL A 
hidràulica d’estètica 
i dos estirilitzadors. 
També es ven segells 
i material de filatèlia. 
Raó: 630879128.
-----------------------------------

CLASSES DE BALL 
(Swing,  Foxttrot , 
Cha Cha Cha, Vals, 
Tango...) i ara també 
nou curs de Salsa 
Cubana. Horaris de 
dimarts, dijous o bé 
dissabtes al vespre. 
Més informació al: 
626915106 (Xavi).
-----------------------------------
COMPRO: Segells, 
joguines antigues, plo-
mes estilogràfiques, 
rellotges antics, cò-
mics i llibres antics, 
àlbums de cromos, 
monedes, bitllets, pos-
tals i fotos antigues.... 
Telèfon: 676803205.
-----------------------------------
CADELLS DE pastor 
alemany i cadells de 
Golden Retriever. Va-
cunats, desparasitats 
i amb cartilla veteri-
nària al dia. Es poden 
venir a veure els pares 
dels cadells. Raó telè-
fon: 651034525.
-----------------------------------

L L O G O / C O M P R O 
granja d’engreix de 
porcs o pollastres, per 
Balaguer o pobles del 
voltant. Raó: 649581221.
-------------------------------------
SRA. MAYTE, videncia 
y tarot. Alta magia blan-
ca. Consultas en Bala-
guer. Horas conveni-
das. Razón: 609135472.
-------------------------------------
A SANT JUDES Tadeu, 
advocat de les coses 
difícils i desesperades. 
Ora 9 avemaries du-
rant 9 dies i demana 
3 desitjos(1 de nego-
cis i 2 d’impossibles). 
Al novè dia, publica 
aquest anunci. Es com-
plirà encara que no ho 
creguis.
-------------------------------------
Anuncis en aquesta 
secció adreceu-vos a 
les nostres oficines 
del c/ Sant Lluís, 36 
altell o bé al telèfon: 
973448273.
-------------------------------------
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Horari de trens

Horari d’autobusos

Farmàcies de torn de Balaguer

SORT.                  DESTINACIÓ               CALENDARI
06.10                      BARCELONA                                feiners
07.55                                “                                                  diari
19.55                                “                                            DS i DG
20.23                                “                                    de dill. a div.
19.00                UAB BELLATERRA      diumenges lectius
06.10                         TÀRREGA                                   feiners
07.10                                 “                                             feiners
07.50                                 “                      de dill. a div. feiners
12.00                                 “                                              feiners
15.00                                 “                                             feiners 
19.30 “ feiners
07.10                          LLEIDA                de dill. a div. feiners
07.40                                 “                                                  diari
07.45                                 “                                             feiners
07.48                                “                       de dill. a div. feiners
07.55                                “                       dima. dimec, diven.
08.00                                 “                               dill., dij., diven.
09.15                                 “                                             feiners
10.45                                 “                                       diumenge
10.50                                “                       de dill. a div. feiners
12.00                                “                       de dill. a div. feiners
13.10                                “                       de dill. a div. feiners
13.30                                “                              de dill. a div. feiners
14.45                                “                    de dill. a div. feiners
15.15                                “                      de dill. a div. feiners
15.18 “                    de dill. a div. feiners
17.30         “                                                 diari
17.51         “                                                 diari
19.10 “                     de dill. a div. feiners
19.21     “                     diumenges
09.20 SEU D’URGELL                                 diari
16.50    “                                                 diari
12.00      ALBESA                                 dissabte
13.35 SOLSONA            dill., dima., dij., div.
16.35 “                                        divendres
09.20 PONTS                                           diari
13.35 “                      de dill. a div. feiners
16.35   “                                        divendres 
16.50 “                                        diari
19.10 “                                                  de dill. a div. feiners

SORT.                   DESTINACIÓ              CALENDARI
13.37                      ESTERRI D’ÀNEU                  diumenge
17.22  “                                                diari
20.07                            “                  diari
21.21  “                                  de dill. a div.
13.17 AGRAMUNT                             feiners
19.47 “                                  de dill. a div.
07.00 ÀGER                                      feiners
13.37 “                                      diumenge
14.00 “                              dime., div., dis.
17.00 “                              dill., dima., dij.
17.22 “                                                 diari
20.07                 “                    dirar
21.21 “                                   de dill. a div.
11.05 LES                                             diari
18.05  “                                                 diari
08.25 ALMENAR         de dill. a div. feiners
15.15 “                     de dill. a div. feiners
11.00        “ dissabtes
12.45 “                                        dissabtes
SORT. LLEIDA-BALAGUER    CALENDARI
07.00 de dill. a div. feiners
07.45 de dill. a div. feiners
08.45 diari
09.10 feiners
10.00 de dill. a div. feiners
11.00  feiners
11.10 de dill. a div. feiners
12.30  feiners
12.50  diumenges
13.00  de dill. a div. feiners
14.10 de dill. a div. feiners
15.00 de dill. a div. feiners
16.00 divendres
16.15 diari
16.35 diari
18.30 de dill. a div. feiners
19.00 de dill. a div. feiners
19.20 diari
20.00 de dill. a div. feiners
20.35                                                      de dill. a div. feiners

SORTIDES ARRIBADES
BALAGUER LLEIDA
08.00 (1) 08.30
10.00 (2) 10.30 
14.16 (3) 14.46
18.10 (3) 18.39
18.50 (2) 19.20
21.05 (4) 21.34
BALAGUER LA POBLA
09.39 (4) 11.00
11.09 (2) 12.30

SORTIDES ARRIBADES
LLEIDA BALAGUER
07.15 (1) 07.44
09.10 (4) 09.39
10.40 (2) 11.09
17.30 (3) 17.59
20.30 (4) 20.59
LA POBLA BALAGUER
12.56 (3) 14.16
17.30 (2) 18.50

(1) De dilluns a divendres feiners.
(2) Diumenges.

De les 8 de la tarda del 17 d’abril a les 8 de la tarda del 24 d’abril ALDAVÓ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda del 24 d’abril a les 8 de la tarda de l’1 de maig CLAVER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De les 8 de la tarda de l’1 de maig a les 8 de la tarda del 8 de maig SALA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Farmàcies
ÀGER
AJUNTAMENT                                 973 455004
------------------------------------------------------------------------
ALGERRI
AJUNTAMENT                                 973 426013
------------------------------------------------------------------------
BALAGUER
AJUNTAMENT                                 973 445200
IMPIC                                                  973 446606
URGÈNCIES                                                    112
MOSSOS D’ESQUADRA              973 457700
GUÀRDIA URBANA                       973 450000
CÀRITAS BALAGUER                    973 443320
CONSELL COMARCAL                 973 448933
BOMBERS                                        973 445080
CAP II                          973 446028 / 973 447714
CAP II, DEMANAR VISITES         902 111444
I.N.SEGURETAT SOCIAL              973 450408
A MEDICS                                          973 447513
CENT. MEDIC RECONX.                973 448113
CREU ROJA                                      973 445796
RENFE                                                 973 445503
ALSINA GRAELLS                           902 422242
TAXIS PÚBLICS                               973 445022
CORREUS                                         973 445826
JUTJAT N.1                973 451353 / 973 451383
JUTJAT N.2                973 451162 / 973 451287
JUTJAT N.3                                       973 035900
SALA DE PROCURADORS         973 451177
DESPATX PARROQUIAL              973 445342
ESGLÈSIA EVANG. PENT.             973 446457
FUNERARIA SANT JOSEP          973 445786
                629 447113 - 629 377476 -973 390862
CASAL GENT GRAN                      973 446259
------------------------------------------------------------------------
BELLCAIRE D’URGELL
AJUNTAMENT                                 973 586005
------------------------------------------------------------------------
CAMARASA
AJUNTAMENT                                 973 420009
------------------------------------------------------------------------
CASTELLÓ DE FARFANYA
AJUNTAMENT                                 973 428007
------------------------------------------------------------------------
CUBELLS
AJUNTAMENT                                 973 459005
------------------------------------------------------------------------

GERB
AJUNTAMENT                                 973 446099
------------------------------------------------------------------------
LA RÀPITA
TELÈFON PÚBLIC                           973 445018
------------------------------------------------------------------------
LA SENTIU
AJUNTAMENT                                 973 424005
CASA DEL METGE                          973 424058
------------------------------------------------------------------------
LES AVELLANES
AJUNTAMENT                                 973 454004
------------------------------------------------------------------------
MENÀRGUENS
AJUNTAMENT                                 973 180205
------------------------------------------------------------------------
MONTGAI
AJUNTAMENT                                 973 430005
METGE                                                973 430107
------------------------------------------------------------------------
OS DE BALAGUER
AJUNTAMENT                                 973 438004
METGE                                                973 438003
A.T.S.                                                    973 438062
RESIDÈNCIA                                    973 438169
------------------------------------------------------------------------
SANT LLORENÇ
TELÈFON PÚBLIC                           973 420003
------------------------------------------------------------------------
SANTA LINYA
TELF. PÚBLIC                                    973 454002
------------------------------------------------------------------------
TARTAREU
TELÈFON PÚBLIC                           973 454003
------------------------------------------------------------------------
TÉRMENS
AJUNTAMENT         973 180010 / 973 180041
CASA DEL METGE                          973 180213
------------------------------------------------------------------------
VALLFOGONA DE BALAGUER
AJUNTAMENT                                 973 432008
CASA DEL METGE                          973 432055
------------------------------------------------------------------------
VILANOVA DE LA SAL
TELÈFON PÚBLIC                           973 454019
------------------------------------------------------------------------

Telèfons útils
ÀGER

F. JOSA - C/ La Font, s/n 973455286

-------------------------------------------------------------------

BALAGUER

F. ALDAVÓ- P. Estació, 10 973450214

F. CLAVER- Sant Lluís, 6 973445384

F. MARCH- S. Jaume, 2 973445280

F. SALA- Pl. Mercadal, 38 973445087

-------------------------------------------------------------------

BELLCAIRE D’URGELL 

BRUFAU TUDELA, J.I. 973586466

-------------------------------------------------------------------

CAMARASA

TRIBÓ ALCOBÉ, M. 973420200

-------------------------------------------------------------------

CASTELLÓ DE FARFANYA

ARASA PLA, G. 973428070

-------------------------------------------------------------------

LA SENTIU DE SIÓ

MONTSERRAT MIRATS 973424151

-------------------------------------------------------------------

LES AVELLANES

RÚBIES PRAT, NÚRIA 605010097

-------------------------------------------------------------------

MONTGAI

PERE SOLANS 973430110

-------------------------------------------------------------------

OS DE BALAGUER

RÚBIES PRAT, NÚRIA 973438136

-------------------------------------------------------------------

VALLFOGONA DE BALAGUER

AIGUABELLA ALENTA, G. 973432151 

Comunitats | Pàrquings | Oficicines
Establiments comercials | Col·legis

Bancs | Naus industrials
Neteges fi d’obra

Neteges en general
Vidres | Rètols

Neteja de catifes i moquetes
Poliment i abrillantament de terra

DEMANI’NS PRESSUPOST
al tel.: 687 509 546

(3) De dilluns a dissabte.
(4) Diari.
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